Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

felügyelő
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű előreláthatólag 2016.11.30. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatkör (3. sz. melléklet 67. pont)
Természetvédelmi igazgatási feladatok (3. sz. melléklet 124. pont)
Ellátandó feladatok:
A Felügyelőség környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői, hatósági, szakhatósági
és igazgatási feladatainak ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szakértői tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi engedélyezésben és
szakhatósági közreműködésben.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:









Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, a 29/2012. Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 67. és 124. pontjai
szerinti végzettség, különösen biológus, ökológus,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 MSc végzettség,
Elvárt kompetenciák:








elkötelezettség a környezeti és természeti értékek, valamint azok megőrzése
iránt,
kiváló kommunikációs készség,
megbízható, a jogi, szakmai, erkölcsi normák betartását szem előtt tartó
magatartás,
pontos, precíz munkavégzés,
belső motiváció,
nagy teherbírás,
jó konfliktuskezelő és stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Pályázni kizárólag a Felügyelőség honlapjának (http://atiktvf.zoldhatosag.hu)
Karrier menüpontjából letölthető önéletrajz sablon használatával elkészített
önéletrajz benyújtásával, továbbá motivációs levél, ajánló-, illetve
referencialevél oktatási intézménytől vagy korábbi munkáltatótól, és az iskolai
végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatának
becsatolásával lehet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség címére történő megküldésével (6721 Szeged,
Felső-Tisza part 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: P-01 , valamint a munkakör megnevezését:
felügyelő.
 Személyesen: Zöld-Pont Iroda, Csongrád megye, 6721 Szeged, Felső-Tisza
part 17.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kerül sor. A
benyújtott pályázatok előzetes értékelését a kiválasztott jelöltek vonatkozásában
személyes interjú követi. A jelöltek számának függvényében kétfordulós interjú is
tartható. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban
tájékoztatjuk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 http://atiktvf.zoldhatosag.hu - 2014. június 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://atiktvf.zoldhatosag.hu
honlapon szerezhet.

